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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chương trình giới thiệu một loạt các kỹ thuật đưa ra giải pháp và quyết định sáng tạo. 
Những người tham gia sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để phân tích một vấn đề, 
tạo ra các giải pháp sáng tạo và quyết định giải pháp nào phù hợp nhất với nhu cầu 
của họ.

Sau khi thực hành các công cụ và kỹ thuật mới, người tham gia sẽ áp dụng chúng vào 
một tình huống thú vị. Tình huống này được trình bày khi bắt đầu lớp học, đưa những 
người tham gia trở về Ai Cập cổ đại, nơi mà với tư cách là một đội, họ phải giải quyết 
vấn đề nếu không Pharaoh sẽ rất tức giận.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

ʿ�&³�NKɒ�QÃQJ�[¡F�ÑɺQK�QJX\ªQ�QK¢Q�Y �SK¢Q�WFK�YɔQ�Ñɰ�

ʿ�1ɞP�ÑĻʒF�QKʞQJ�F´QJ�Fʔ�Y �Nʨ�WKXɜW�Ñɲ�ÑĻD�UD�KĻʊQJ�JLɒL�TX\ɮW�YɔQ�Ñɰ�PʈW�F¡FK�
hiệu quả.

ʿ�7ɐR�UD�Nɮ�KRɐFK�K QK�ÑʈQJ�Ñɲ�WKʠF�WKL�JLɒL�SK¡S�

ʿ�ÐɐW�ÑĻʒF�Vʠ�ÑʂQJ�WKXɜQ�NKL�ÑĻD�UD�F¡F�TX\ɮW�ÑɺQK�TXDQ�WUɼQJ�

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Những ai muốn phát triển các kỹ năng thực tế và phương pháp tiếp cận để giải quyết 
vấn đề, tạo ý tưởng sáng tạo và các công cụ ra quyết định.

Thảo luận
nhóm

Bài tập
tình huống

Bài tập
diễn vai

Hoạt động
tập thể

Thuyết giảng

Thời lượng: 01 - 1.5 ngày



Module 1: Xác định rõ vấn đề
�t�ÐɺQK�QJKéD�YɔQ�Ñɰ�F³�Kɶ�WKʀQJ�����F¢X�KɾL�FĹ�EɒQ��
�t�0D�WUɜQ�[¡F�ÑɺQK�YɔQ�Ñɰ�PʈW�F¡FK�Kɶ�WKʀQJ�
�t�1JX\ªQ�QK¢Q�Y �NɮW�TXɒ���6Ĺ�Ñʂ�[ĻĹQJ�F¡���,VKLNDZD�
�t�6Ĺ�Ñʂ�:K\�:K\�

Module 2: Tìm kiếm giải pháp sáng tạo
�t�8 rào cản của tư duy sáng tạo.
�t�Brainstorming.
�t�Mind maps.
�t�SCAMMPERR.
�t�Phát ý tưởng đảo ngược.
�t����FKLɮF�Q³Q�WĻ�GX\�$GZDUG�'H�%RQH�

Module 3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp
�t�Ưu và nhược điểm.
�t�Các bước phân tích để đưa ra quyết định.
�t�Phân tích chi phí / lợi ích.
�t�3K¢Q�WFK�WQK�NKɒ�WKL���QJXʂQ�OʠF�

Module 4: Triển khai và đưa ra kế hoạch hành động
�t�Lên kế hoạch và thời gian thực hiện.
�t�Các bước lập kế hoạch.
�t�Mẹo lập kế hoạch.
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